
Dôvodová správa

Návrh zmeny VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady bol  uskutočnený z dôvodu zmeny sadzieb  poplatku  (  z dôvodu nárastu  nákladov), 
úpravy podmienok pri znižovaní alebo odpustení poplatku,  úpravy drobných nezrovnalostí 
v texte a uvedenia textu do súladu zo zákonom. 

Zoznam častí novo navrhnutého VZN ..../2020 , v ktorých boli navrhnuté zmeny :
 
1) § 1 ods. 1:  
- úprava dátumu účinností VZN – od 1.1.2021. 

2) § 3 ods. 1 :  nové znenie
1. Obec Nesluša (ďalej len „Obec“) ustanovuje nasledovné sadzby poplatku : 
a) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov  - 0,0383 
€ za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov 
b) Obec ustanovuje sadzbu paušálneho poplatku za komunálne odpady - 0,0548 € za osobu a 
kalendárny deň 
c) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov  - 
0,0250 € za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

- zmenila sa sadzba poplatku pri množstvovom zbere za jeden liter alebo dm3 komunálnych 
odpadov  a sadzba  poplatku  za  osobu  a kalendárny  deň  podľa  skutočnosti  roku  2020 
a predpokladaných  nákladov  na  skládkovanie  v roku  2021  na   1  t  odpadu  na  skládke. 
Navýšenie  paušálneho  poplatku  oproti  roku  2020  bolo  navrhnuté  z toho  dôvodu,  že  pri 
navrhovaní výšky poplatku v roku  2020 neboli  zahrnuté všetky náklady obce na činnosti 
s komunálnym odpadom.  

3) § 4 
- pôvodný § 4 bol odstránený a nahradený novým § 4, ktorý pojednáva o   vyrubení poplatku, 
spôsobe, lehote na zaplatenie poplatku a podmienkach vrátenia poplatku alebo pomernej časti 
pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) 
zákona č. 582/2004 Z. z.

4) § 5
- pôvodný § 5 bol presunutý k § 6, 
-  nový § 5 pojednáva o spôsobe a  lehote  na zaplatenie  poplatku  pri  množstvovom zbere 
drobného stavebného odpadu

5) § 6
-  pôvodný § 5 a § 6 bol čiastočne upravený a zlúčený do bodov 4-6 v § 6
- § 6 bol doplnený o body 1-3, ktoré pojednávajú o vyrubení poplatku a spôsobe a lehote na 
zaplatenie poplatku  

6) § 7 Oslobodenie a úľavy : nové znenie 
1.  Žiadosť  o zníženie  alebo  odpustenie  poplatku  a  predložené  doklady  podáva  poplatník 
písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši  na oddelení  daní  a poplatkov 
alebo poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom 
portálu www.slovensko.sk.



V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť za akého poplatníka sa 
žiada zníženie alebo odpustenie a odôvodnenie podania žiadosti. K žiadosti musí poplatník 
priložiť hodnoverné doklady, ktorými preukáže skutočnosti uvádzané v žiadosti. Doklad nie je 
možné nahradiť  čestným vyhlásením poplatníka.  Doklad musí  byť  vystavený  v  príslušnom 
zdaňovacom období a musí obsahovať dátum od kedy a do kedy sa poplatník zdržiava alebo 
bude zdržiavať  mimo obce.  Ak  z predložených  dokladov  jednoznačne  nevyplýva  počet  dní 
pobytu poplatníka mimo obce,  správca dane môže vyzvať poplatníka o doplnenie,  resp.  o 
predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote 
predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.  

2. Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať zvlášť 
za každý kalendárny rok najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok 
na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Doklady, ktoré poplatník prikladá k žiadosti, 
môžu byť predkladané ako originál alebo jeho kópia. Ak bude mať správca dane pochybnosti 
o predloženej  kópii  dokladov,  na  výzvu  správcu  dane  je  poplatník  povinný  predložiť  k 
nahliadnutiu originál dokladov.  Poplatník predkladá doklady v úradnom jazyku krajiny, kde 
sa  poplatník  zdržuje,  vrátane  prekladu  do  štátneho  jazyka  Slovenskej  republiky  (okrem 
dokladu vystavenom v českom jazyku).
 
3. Ak viacero  poplatníkov  podľa § 77 odseku 2 písm. a)  zákona č.  582/2004 Z.  z.  žije  v 
spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, 
žiadosť  o zníženie  alebo  odpustenie  poplatku  spolu  s požadovanými  dokladmi  bude 
predkladať tento poplatník za seba ale aj   za ostatných poplatníkov. V žiadosti uvedie meno 
poplatníka, za ktorého si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku. 

4.  Poplatok  bude  znížený  alebo  odpustený  len  v prípade,  ak  si  poplatník  plní  riadne 
poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku.

5. Správca dane poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 
písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.  obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Uvedený poplatník musí splniť podmienky 
ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukázať, že je :

a) poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom na 
území  Slovenskej  republiky,  ktorá  sa  nachádza  mimo obce.  Uvedený  poplatník  nárok  na 
zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä: 
- ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením 

o ubytovaní  mimo obce (doklad o ubytovaní,  nájomná zmluva) a v žiadosti  poskytne obci 
údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné 
na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému. Potvrdenie 
o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania. 

- ak poplatník  študuje vo vzdialenosti  od obce väčšej ako 60 km v žiadosti  poskytne obci 
údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné 
na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému. 

b) poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom 
mimo  územia  Slovenskej  republiky.  Uvedený  poplatník  nárok  na  zníženie  poplatku  musí 
každoročne preukázať hodnoverným dokladom - potvrdením o návšteve školy  

c) poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania 
mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. 



Uvedený  poplatník  nárok  na  zníženie  poplatku  musí  každoročne  preukázať  hodnoverným 
dokladom a to najmä: 
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením 

miesta  výkonu  zamestnania  v zdaňovacom  období  spolu  s  potvrdením  o ubytovaní 
(potvrdenie  o ubytovaní  môže  nahradiť  nájomná  zmluva  alebo  doklad  o vlastníctve 
nehnuteľnosti).  Potvrdenie  o ubytovaní  alebo nájomná  zmluva   musí  obsahovať  obdobie 
poskytnutého ubytovania alebo  

- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením 
miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období ak miesto výkonu zamestnania je od obce 
vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo 

- pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená 
v tom  istom  zdaňovacom  období  za  ktoré  poplatník  žiada  zníženie  poplatku)  spolu  s 
potvrdením  o ubytovaní  (potvrdenie  o ubytovaní  môže  nahradiť  nájomná  zmluva  alebo 
doklad  o vlastníctve  nehnuteľnosti).  Potvrdenie  o ubytovaní  a nájomná  zmluva   musí 
obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo

 - fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia v 
žiadosti uvedie IČO a predloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu 
mimo  územia  obce  za  príslušné  zdaňovacie  obdobie  (rozhodnutie  alebo  potvrdenie  o 
poplatku) alebo

- fyzická osoba pracujúca ako opatrovateľ ( opatrovateľka ) v zahraničí predloží potvrdenie 
zamestnávateľa, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia obce Nesluša alebo

-  potvrdením  príslušného  cirkevného  úradu  o  zamestnaní  alebo  pôsobení  poplatníka  v 
príslušnej farnosti, rehole, kláštore mimo obce Nesluša alebo 

- potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí alebo
- sezónne dohody alebo  
- potvrdením  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody 
alebo
- potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
- potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
- potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.

d) poplatníkom, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Uvedený poplatník 
nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
- potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením 

miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo 
- potvrdením o návšteve školy alebo 
- ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si  

uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní 
príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie  obdobie alebo potvrdenie  vecne  príslušného 
úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo

- pracovným povolením alebo
-  zahraničným  živnostenským  listom  alebo  iným  oprávnením  na  vykonávanie  činnosti 

v zahraničí  vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka  v zahraničí 
alebo

- potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, 
rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo

- potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
- povolením k pobytu v zahraničí  alebo vízami alebo



- potvrdením od agentúry,  ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej 
organizácie o pobyte v zahraničí.

e) poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu pobytu v inej obci/meste
Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným 
dokladom a to najmä: 
- dokladom o vyrubení poplatku a súčasne dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady 
v inej obci/meste alebo
- potvrdením inej obce/mesta o vyrubení  a uhradení poplatku.

6. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona 
č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý splní podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 
až 4 tohto nariadenia a preukáže, že je :

a) poplatníkom,  ktorý  sa  zdržiava  mimo  územia  obce  z  dôvodu  prechodného 
pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne 
preukázať hodnoverným dokladom a to najmä: 
- dokladom o vyrubení poplatku a súčasne dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady 
v inej obci/meste  a tiež potvrdením inej obce/mesta o prechodnom pobyte alebo
- potvrdením inej obce/mesta o prechodnom pobyte a vyrubení  a uhradení poplatku.

b) poplatníkom, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí   (t. j. min 12 mesiacov 
pred zdaňovacím obdobím, za ktoré sa žiada odpustenie a jeho prípadný krátkodobý pobyt 
v mieste  trvalého  bydliska  počas  zdaňovacieho  obdobia  neprekročí  30  dní).  Uvedený 
poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom 
a to najmä: 
- potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
- potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením 

miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo 
- potvrdením o návšteve školy alebo 
- ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si  

uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní 
príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie  obdobie alebo potvrdenie  vecne  príslušného 
úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo

- pracovným povolením alebo
-  zahraničným  živnostenským  listom  alebo  iným  oprávnením  na  vykonávanie  činnosti 

v zahraničí  vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka  v zahraničí 
alebo

- potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, 
rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo

- potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
- povolením k pobytu v zahraničí  alebo vízami alebo
- potvrdením od agentúry,  ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej 

organizácie o pobyte v zahraničí.

c) poplatník,  ktorý je dlhodobo (t.  j.  min 12 mesiacov) umiestnený v zariadení 
napr.  domov  dôchodcov,  nápravno-výchovné  zariadenie,  zariadenie  sociálnych  služieb, 
reedukačné zariadenie alebo detský domov. 
Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným 
dokladom a to najmä: 



- potvrdením  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody 
alebo
- potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
- potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
- potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach alebo zariadeniach na to určených.

7. Pri súbehu znížení alebo odpustení poplatku podľa odseku 5, 6 sa uplatní jedno zníženie 
alebo odpustenie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

- celý § 7 okrem bodu 7 bol upravený 
- v bodoch 1- 4 boli upravené všeobecné podmienky na podávanie žiadosti, ktoré musia byť 
dodržané pri každej žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku
-  v bode 5 sa pojednáva o znížení  poplatku  – zmenili  sa  skupiny poplatníkov,  ktorým sa 
poskytne  úľava  a do  zoznamu  dokladov,  ktoré  majú  poplatníci  predkladať  boli  doplnené 
ďalšie možnosti 
- v bode 6 sa pojednáva o odpustení poplatku - do zoznamu dokladov, ktoré majú poplatníci 
predkladať boli doplnené ďalšie možnosti 
  
7) § 8  - upravené budú dátumy  a čísla VZN 

Vyhotovil : 
Komisia životného prostredia a územného plánovania Obecného zastupiteľstva v Nesluši 



Výpočet poplatku: 
1. Náklady na poplatok 1-9 predpoklad (26,5%) celkom v €
- Zmes. KO  - odvoz 34602,39 11534,13 46 136,52

         Skládkovanie  6828,7 2276,22 9 104,92
-čistenie MK, ver. priestr., čierne skládky, PHM zvoz plastov, platy pracovníkov...  – 0
- nákup zberných nádob  981,00 0 981,00
B) BRKO – DOS 108 36 144
C)Triedený zber -  obj. odpad (v ZKO), oleje .... – 0
D) Nedôsledné triedenie – 0
E) Náklady nad obvykl. Náklady – 0
F) – DSO – extra – množ. zber
CELKOM 56 366,44 €

2. Príjem za KO 
Elektro odpad 0 0 0
Poplatok za zberné nádoby 422,28 0 422,28

3. Celkové náklady za KO za rok 2020 55944,16 €.
Počet obyvateľov k 28.10.2020 (bez podnikateľov )   3342.
Množstvo zmesového KO 1-9 mes 348,46 t. 
% podiel vytriedeného odpadu za obdobie 1-9/2020 – 30,45 %
Poplatok za skládkovanie v roku 2020 – 1,2 mes. /2020 – 10,00 €/ t,   3-12 mes./2020 – 22 €/ t . 

4. Navýšenie poplatku v roku 2021 : 
Skládkovanie v roku 2021 (teoreticky, ak by sme dosiahli % podiel triedenia za celý rok 2020  30%  a viac ) – 
poplatok za skládkovanie - 1,2/2021 – 22,00 €/ t,   3-12/2021 – 22 €/ t. 
Skládkovanie v roku 2021 ( ak bude % podiel triedenia menej ako 30 %) 
poplatok za skládkovanie  – 1,2/2021 – 22,00 €/ t,   3-12/2021 – 27 €/ t. 
Prepočet poplatku na rok 2021 pri iných cenách za skládkovanie: 
Skutočné + odhadované náklady za KO za odvoz za celý rok 2020 46 136,52 €
ročná platba za skládkovanie ročná platba za skládkovanie
(pri % triedení do 30) (pri % triedení nad 30)
12000 € 10000 €
Celkové náklady za KO za rok 2021 pri predpoklade rovnakého množstva odpadu a rovnakého príjmu 58839,24 
€ 56839,24 €.  
Poplatok 17,61 € / rok /osobu 17,01 € / rok /osobu

5. Do uvedených nákladov neboli rátane náklady na odvoz odpadov –PHM, mzda pracovníkov, zberný dvor. Po 
prirátaní týchto odhadovaných nákladov napr. 26 550 €  k celkovým nákladom bude celková suma a poplatok 
nasledovný :
85 389,24€ 83 389,24 €.  
Poplatok 25,55 € / rok /osobu 24,95 € / rok /osobu


